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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Alestopetersius caudalis

Populærnavn
(dansk navn):

Gul Congo-tetra

Familie (latin):

Alestiidae

Type:

Ferskvand, Afrikanske tetra

Opdager (beskrevet
Boulenger 1899
af):
Førstegangs opdræt
i DK:
Levested
Verdensdel:

Afrika

Biotop (beskrivelse
af regionen):
Udseende
Størrelse:

Han: 6-7 cm - Hun: 6-7 cm .

Form:

Langstrakt kropsform, gatfinnen længere end rygfinnen. Har fedtfinne.

Farve:

Svage gule og sølvglinsende farver, som afhænger af lysindfald.
Farverne kan skifte mellem grønne, blålige og gule nuancer. Kommer
bedst til sin ret i akvarier med dæmpet belysning. Ved forkert belysning
eller dårlig trivsel bliver Alestopetersius caudalis grå og farveløs.

Kønsforskel:

Udvoksede hanner har forlængede rygfinnestråler. Hannen har en sort
streg fra halefinnens basis til yderste kant af halefinnen. Hunnen ikke så
kraftigt farvet,har mere afrundede finner og mangler den sorte streg i
halefinnen.

Varianter:
Behov
Dekorationer:

Akvariet indrettes så der er områder med fri svømmeplads og områder
hvor der kan søges skjul. Holder af dæmpet belysning, dette kan opnåes
ved at lade noget af overfladen dække af flydeplanter, fx Pistia. Vigtigt
med et tætsluttende dækglas da Alestopetersius caudalis er en glimrende
springer.

Adfærd:

Fredelig, kan holdes sammen med andre fredelige fisk.

Social:

Stimefisk, der bør holdes mindst 6 individer sammen og gerne flere.

Foder:

Tager gerne tør, frost og levende foder. Levende insektfoder betragtes
som nødvendigt for kunne sætte leg i gang.

Vandet

Akvariestørrelse:

150

Niveau:

Mellem zone

Vandcirkulation:

Middel

Min. pH:

6,0

Max. pH:

7,0

Min. dH:

5

Max. dH:

20

Min Temperatur:
Max Temperatur:
Belysning:

Lav

Formering
Ynglebiologi:

Lægger æg blandt fintløvede planter, æggene synker mod bunden.

Drægtighed:

Ungerne er sarte og tager kun infusorier i den første tid. Herefter skiftes
til fx Artemia.

Leg:
Øvrigt omkring
opdræt og yngel:

Ikke nem at få til at yngle, levende insektfoder er uden tvivl nødvendigt
hvis man vil gøre sig håb om opdræt. Sættes til leg i blødt surt vand.
Nogle opdrættere har bedst erfaring med lav vandstand. Efter leg fjernes
forældrefiskene da de ellers vil æde æggene.

Øvrige oplysninger
Generel beskrivelse En af de få afrikanske karpelaks som regelmæssigt kan ses i handlen.
Kan forveksles med Brycinus longipinnis, som dog bliver op til 10 cm
og har en anderledes sort tegning ved halefinnen.
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